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Protokoll fört vid SPF Seniorerna Åmåliternas styrelsemöte 

Tid:  Tisdagen den 9 juni kl. 10.00 

Plats:   Kungsberget, utomhus 

Närvarande: Birgitta Rolöf, ordförande, Eva Olsson, Bernt Kjellgren, Rolf Weibull, Bo Andersson, 

Margit Andersson, Ingela Hedlund, Lisette Lindenström, Annette Andeling, Lorna Waern, Lizbeth 

Norum, Lena Kock. 

§1. Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen.  

§2. Till protokolljusterare utsågs Bo Andersson. 

§3. Dagordningen fastställdes med tillägg på 8c – Coronainformation, på 11 Övriga frågor – 

trafikansvarig, kongressen samt digitala faddrar. 

§4 . Föregående mötesprotokoll lästes upp och lades till handlingarna. 

§5.  Ekonomirapport: Vi har idag 96 220 kr i kassan. Hyresvärden har meddelat att det inte blir någon 

hyreshöjning i år. Från kommunen får vi bidrag till halva hyran, ca 28 000 kr, och vi har lämnat in 

begäran att få bidraget men trots påminnelser har beloppen ännu inte utbetalats till oss. Sedan förra 

styrelsemötet har vi haft ca 17 000 kr i utgifter och ca 30 000 i inkomster (medlemsavgifter). 

§6. Medlemsstatistik: Vi har för närvarande 460 medlemmar, två medlemmar har flyttat, en person 

har begärt utträde, sex har avlidit, en ny medlem har tillkommit och en ny medlem är anmäld men ej 

betalat medlemsavgiften ännu. Vi har i dagsläget tretton medlemmar som inte betalat avgiften för 

2020 trots påminnelse. Detta sedan förra styrelsemötet. 

§7. Inkommen post: Förbundet genom Eva Eriksson, förbundsordförande, har skickat ut underlag till 

att skriva en insändare i lokalpressen. Vi beslöt att inte använda oss av denna. Information om SPF:s 

kongress har inkommit samt information från distriktet.  

§8. Rapporter: 

Studiekommittén: Alla cirklar är inställda. Diskussion om Mervetarna skulle kunna träffas i mindre 

grupper men troligen skulle flertalet inte komma till dessa träffar. 

Resekommittén: Nio personer har anmält sig till ”Billy Elliot”. Vi beslöt att påminna om detta på 

hemsida och FB och sätta ett sista datum för intresseanmälan till 31 augusti. 

Friskvårdskommittén: Kommunala Pensionärsrådet är inställt även i juni. Vi beslöt att Lena ska ta upp 

frågan om att på något sätt genomföra nästa möte i september då behov finns att diskutera våra 

frågor där. Lena rapporterade från mötet i Äldrerådet, minnesanteckningar finns på hemsidan. Ingela 

har haft telefonkontakt med Ewa Arvidsson, ordförande i KPR. Ewa berättade att man inom 

äldreomsorgen har avstämning varje dag om Coronaläget. Åmål har enstaka fall och samtliga är nu 
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friska. Skyddsutrustning finns till all personal inklusive visir. Några få bland personalen har haft 

Covid19.  Kommunen har inrättat nya enklare tjänster för att avlasta undersköterskorna. 

Efter förslag om att återuppta söndagspromenaderna, beslöt vi att starta dessa igen med början 

söndagen den 28 juni kl. 10.00 med samling vid SPF:s lokal för promenad söderut mot Örnäs. 

Information om detta läggs ut på hemsidan, FB och i PD:s kalendarium. 

§9. Med hänvisning till den förda diskussionen och informationen, strök vi § 9. 

§10. Vi ska snarast gå ut med brev till medlemmar utan angiven mejladress och efterfråga vilket 

behov de har av digitalt stöd och för att försöka få in fler mejladresser och mobilnummer. Övriga 

medlemmar kontaktas via mejl. Vi träffas senare för att kuvertera och skicka ut breven. 

§11. Vi har inte utsett någon till trafikansvarig. Vi inkommer med förslag på lämplig person och tar 

upp detta på nästa styrelsemöte. 

Kongressen genomförs digitalt och på fredag ska ny styrelse för SPF väljas. Birgitta är kongressombud 

och ska tillsammans med två övriga ombud från vårt distrikt, träffas i Vänersborg den 13 juni för att 

digitalt delta i valen. SPF:s verksamhetsberättelse finns att läsa på webben och Birgitta uppmanade 

oss att läsa den.  

Birgitta hade en idé om att utse digitala faddrar om intresse finns. Vi funderar vidare på detta och ser 

vad resultatet blir av det brev vi nu ska skicka ut.  

§12.  Nästa styrelsemöte och styrelseutbildning blir måndagen den 31 augusti 09.00 – 16.00 i vår 

lokal. 

§13. Mötet avslutades. 

Vid protokollet   Justeras  

 

 

Lisette Lindenström, sekreterare  Bo Andersson 

 

 

Birgitta Rolöf, ordförande 

 

 


